
Załącznik nr 1 
PEŁNOMOCNICTWO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ 

oraz pełnomocnictwo dla osoby wskazanej w punkcie 2 deklaracji członkowskiej 
 
 
DLA SKŁADAJĄCEGO będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:  
 

Ja niżej podpisany, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 
„___________________________________”  

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: _____________ 

adres ul. _________________________, kod pocztowy ____-_______, 
niniejszym upoważniam  

Pana / Panią ____________________________________________  
PESEL ______________________ 

do wypełnienia i złożenia w moim imieniu deklaracji członkowskiej do  
Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. 

 
Pełnomocnictwo obejmuje również upoważnienie do podania w punkcie 2 deklaracji członkowskiej 

danych wybranej przez pełnomocnika osoby. 
 

Osobie podanej w punkcie 2 deklaracji członkowskiej udzielam z kolei pełnomocnictwa do 
reprezentowania mnie względem Izby Gospodarki Elektronicznej w kwestiach związanych z bieżącymi 

kontaktami z Izbą Gospodarki Elektronicznej w sprawie złożonej deklaracji, a po przyjęciu mnie do 
grona Członków Izby Gospodarki Elektronicznej w sprawach związanych z moim członkostwem w 
Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz kwestiami dotyczącymi praw i obowiązków wynikających z 

członkostwa, w tym do aktualizacji wszelkich moich danych i danych podanych w deklaracji 
członkowskiej po przyjęciu mnie w poczet Członków Izby Gospodarki Elektronicznej, co obejmuje 

także dane służące do obliczania składek członkowskich. 
  
 

Miejscowość i data _________________________________  
Imię i nazwisko  _______________________________________ 

podpis_________________________________  
 
 
DLA SKŁADAJĄCEGO będącego spółką:  
 

Ja niżej podpisany/ my niżej podpisani, działając jako uprawnieni do reprezentacji  
Firma spółki i jej forma prawna: „___________________________________”  
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS _____________ 
z siedzibą w _____________ adres ul. _________________________, kod pocztowy ____-_______, 

niniejszym upoważniam/ upoważniamy 
Pana / Panią ____________________________________________  

PESEL ______________________ 
do wypełnienia i złożenia w imieniu reprezentowanej przez mnie/ przez nas spółki  

deklaracji członkowskiej do  
Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. 

 
Pełnomocnictwo obejmuje również upoważnienie do podania w punkcie 2 deklaracji członkowskiej 

danych wybranej przez pełnomocnika osoby. 



Osobie podanej w punkcie 2 deklaracji członkowskiej udzielam/ udzielamy z kolei w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie/ przez nas spółki pełnomocnictwa do reprezentowania tej spółki 

względem Izby Gospodarki Elektronicznej w kwestiach związanych z bieżącymi kontaktami z Izbą 
Gospodarki Elektronicznej w sprawie złożonej deklaracji, a po przyjęciu tej spółki do grona Członków 

Izby Gospodarki Elektronicznej w sprawach związanych z członkostwem reprezentowanej przeze 
mnie/ przez nas spółki w Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz kwestiami dotyczącymi praw i 

obowiązków wynikających z członkostwa, w tym do aktualizacji wszelkich danych spółki i danych 
podanych w deklaracji członkowskiej po przyjęciu spółki w poczet Członków Izby Gospodarki 

Elektronicznej, co obejmuje także dane służące do obliczania składek członkowskich. 
  
 

Miejscowość i data _________________________________  
Imię i nazwisko  _______________________________________ 

podpis_________________________________  
 

Imię i nazwisko  _______________________________________ 
podpis_________________________________  

 
 


